
 نطمـس أن قبـل مـن معكـم لمـا مصـدقا نزلنـا بما آمنوا الكتاب أوتوا الذين أيها (( ياتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

فــإن قــال قائــل:  )) . مفعــوال اهللا أمــر وكــان الســبت أصــحاب لعنــا كمــا نلعــنهم أو أدبارهــا علــى فنردهــا وجوهــا

إم مل يؤمنوا ومل يقع م هذا التهديد ، هم مل يؤمنوا ولكن مل يقع م هذا التهديـد فمـا اجلـواب ؟ اجلـواب أنـه ملـا 

آمن بعضهم ارتفع هـذا التهديـد ؛ ألن هـذا التهديـد معلـق مبـا مل ؟ إذا مل يـؤمن أحـد مـنهم ؛ وقيـل: إن اهللا عزوجـل 

وم القيمة ح فإذا قدر أنه مل يقع فيمـا مضـى فإنـه متوقـع ؛ ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل هددهم هذا والتهديد قائم إىل ي

؛  (( مــن قبــل أن نطمــس وجوهــا فنردهــا علــى أدبارهــا أو نلعــنهم كمــا لعنــا أصــحاب الســبت ))هــددهم بــه 

والوجـــه األول قـــد يكـــون أقـــرب ؛ ألن ديـــد أهـــل الكتـــاب الـــذين يف عهـــد الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم بـــأمر ال 

يكــون إال قبيــل قيــام الســاعة ال معــىن لــه وال وجــه لــه ؛ فيقــال: إنــه ملــا آمــن بعضــهم رفــع عــنهم هــذا التهديــد وقامــت 

(( وكـان أمـر اهللا مفعـوال  قـال اهللا تبـارك وتعـاىل: مث احلجة على الباقني حيث آمـن مـن كـان مـنهم واعرتفـت احلـق .

أي واهللا أمــر اهللا مفعــول ، مــن يــرد أمــر اهللا ؟ ال أحــد يــرده ؛ فــأمر اهللا البــد أن يقــع ؛ واألمــر هنــا مبعــىن املــأمور  ))

فعــول يعـين كــان مـأمور اهللا أي مــا أمــر بـه مفعــوال ؛ وحيتمــل أن يكـون األمــر هـو األمــر الكــون أي القضـاء ويكــون امل

ألن األمر مصـدر واملصـدر يـأيت أحيانـا مبعـىن اسـم  إن األمر مبعىن املأمور وهذا هنا مبعىن الواقع ، وأيا كان سواء قلنا

أي وأوالت احملمـولني ألن األمحـال مجـع محـل واحلمـل اجلنـني  (( وأوالت األحمال أجلهـن ))املفعول كقوله تعاىل: 

يف  أي مـردود . ( من عمل عمال ليس عليـه أمرنـا فهـو رد )وآله وسلم: يف البطن ، وكما يف قوله صلى اهللا عليه 

(( يـا أيهــا الــذين بـالقرآن الكـرمي ؛ لقولــه:  هـذه اآليـة الكرميــة مـن الفوائــد ؛ أوال: وجـوب اإلميـان علــى أهـل الكتــاب

حمـد ؛ ألنـه ال عـذر ومن فوائدها: إقامة احلجة على هؤالء الذين أوتوا الكتاب وكفـروا مب . أوتوا الكتاب آمنوا ))

هلـــم ؛ كيـــف ذلـــك ؟ ألـــم أوتـــوا الكتـــاب وعنـــدهم علـــم وألن الـــذي نـــزل علـــى حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم 

مصــدق ملــا معهــم فلــيس هلــم عــذر ، كتــام بــني أيــديهم وهــو وســيلة العلــم ، مث جمــيء هــذا القــرآن مصــدقا ملــا معهــم 

ومــن فوائــدها: إثبــات أن القــرآن كــالم اهللا ؛  اإلميــان بــه .يثبــت أن حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حــق فوجــب 

(( لـوق ؛ لقولـه تعـاىل: التنزيـل الـذي يضـاف إىل اهللا قـد يكـون يف أمـر خمفإن قـال قائـل:  . (( بما نزلنا )) ؟ وجهه

فــاجلواب عــن ذلــك حيصــل  ؟ وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد )) ، (( وأنــزل لكــم مــن األنعــام ثمانيــة أزواج ))

لتفصــيل وهــو أن املنــزل مــن اهللا ينقســم إىل قســمني: أعيــان ، وأوصــاف ؛ فاألعيــان بــائن منفصــل عــن اهللا فتكــون با

(( وأنزل لكم مـن األنعـام  (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد )) (( وأنزلنا من المساء ماء طهورا ))خملوقا مثـل 

فتكــون خملوقــة ؛ والقســم الثــاين: أوصــاف ال تقــوم إال فهــذه األشــياء أعيــان بائنــة منفصــلة عــن اهللا  ثمانيــة أزواج ))

أضــاف اهللا إنــزال الكــالم إليــه فهــو مــن صــفاته مبوصــوف مثــل: الكــالم ، الكــالم صــفة ال تقــوم إال مبوصــوف ، فــإذا 



والنـزول إمنـا  (( نزلنا ))ومن فوائدها: إثبات علو اهللا ؛ وجهه ؟  ؛ وعلى هذا فالقرآن غري خملوق . وهي غري خملوقة

ــا مــرارا وقلنــا إن علــو اهللا عزوجــل ينقســم إىل  يكــون مــن األعلــى ، وهــو كــذلك ؛ وأدلــة علــو اهللا عزوجــل ســبقت لن

قسمني: قسم حسـي ، وقسـم معنـوي ؛ فالقسـم املعنـوي متفـق عليـه بـني أهـل امللـة حـىت أهـل التعطيـل يـدعون أـم 

أحــد ينكــره مــن امللــة ، كــل أهــل امللــة يقــرون بــه ؛ العلــو احلســي يعطلــون تنزيــه اإللــه عــن الــنقص ، فــالعلو املعنــوي ال 

الذايت هو الذي أنكره من سوى أهل السنة واجلماعة وقالوا إن اهللا ليس عال بذاته حبجة باطلة وقد بينـا فيمـا سـبق 

؛ وبينـا وجـه  أن العلو الذايت قد دل عليه من األدلـة مخسـة أنـواع: الكتـاب ، والسـنة ، واإلمجـاع ، والعقـل ، والفطـرة

ومـن فوائـدها: أن القـرآن الكـرمي مصــدق  ذلـك وهـو معلـوم ألكثـركم ومـن مل يكـن عنـده علــم فلريجـع إىل األشـرطة .

للكتـب السـابقة يشـهد هلـا بالصـدق ، وأنــه مصـدق هلـا حيـث جـاء مطابقـا ملــا أخـربت بـه ، فهـو ال يتنـاىف معهــا وال 

حـىت بـاختالف األحـوال ، حـىت يف الشـريعة اإلسـالمية الشـرائع يتنافر معها ؛ لكن الشـرائع ختتلـف بـاختالف األمـم 

ختتلــف بــاختالف األحــوال ، ألــيس كــذلك ؟ الفقــري ال زكــاة عليــه والغــين عليــه زكــاة ، وهــذا اخــتالف ، كيــف يقــال 

 هذا الرجل الذي هو امسـه زيـد عليـه زكـاة وهـذا الرجـل امسـع عمـرو ال زكـاة عليـه ؟ نقـول نعـم ألن األول غـين والثـاين

لكـن األصـول ، أصـول امللـل ثابتـة  (( لكل جعلنا منكم شـرعة ومنهاجـا ))فقري ، الشرائع ختتلف كما قال تعاىل: 

واحدة ؛ فهذا الكتاب العزيز مصدق ملا بني يديه ، ويف سـورة املائـدة بـني اهللا عزوجـل أنـه مهـيمن ملـا سـبق ، ومعـىن 

 ملـا سـبقه .رة ؛ وإذا كـان كـذلك لـزم أن يكـون ناسـخا مهيمن ؟ أي مسـيطر ؛ اهليمنـة علـى الشـيء السـلطة والسـيط

ومــن فوائــدها: ديــد أولئــك القــوم ـ أعــين أهــل الكتــاب ـ إذا مل يؤمنــوا بــالقرآن ــذين الوعيــدين: طمــس الوجــوه ، 

ومــن فوائــدها: حتاشــي التعبــري باملواجهــة عنــد  وردهــا علــى أدبارهــا ، والثــاين أن يلعنــوا كمــا لعــن أصــحاب الســبت .

ومل يقـل: وجـوهكم ، وكـان مقتضـى السـياق أن يقـول: مـن  (( من قبل أن نطمـس وجوهـا ))هنا قال:  خذة ؛املؤا

قبل أن نطمس وجوهكم ، ألم هم املهددون ؛ لكن أتى ا على صيغة النكرة حتاشيا باملواجهـة باملؤاخـذة ، هـذا 

وجوهــا معظمــة عنــدهم ... وهــي وجــوه ؛ مــن جهــة أخــرى قــد يقــال: إن املــراد بــالتنكري هنــا التعظــيم أي  مــن جهــة

؛ بلفـظ املعـاين وم تصـح ولـو لـومـن فوائـدها: أن اإلحالـة علـى املع زعمائهم الذين صـدوهم عـن سـبيل اهللا عزوجـل .

ألن أصــحاب الســبت إذا قــال قائــل: مــا ســبب لعــن أصــحاب  (( كمــا لعنــا أصــحاب الســبت )) مــن أيــن تؤخــذ ؟

هنــا علــى ســبيل ... ألن أمــرهم معلــوم ؛ وهــذا يشــبه مــا ذكــرهم  نقــول هنــا الســبت ؟ ومــن هــم أصــحاب الســبت ؟

ومــن فوائــدها: أن اهللا ســبحانه وتعـاىل يــذكر نفســه بلفــظ العظمــة ؛  يقـول النحويــون يف " أل " الــيت للعهــد الـذهين .

هـدد ألن املقـام يقتضـي ذلـك ، املقـام مقـام ديـد والبـد أن يظهـر امل (( نطمس )) (( نرد )) (( نلعن كما لعنـا ))

ومـن فوائـدها: جـواز تغيـري ؛ بـل  املخاطـب هـذه هـي البالغـة . مراعـاة، عالمته ... املهدد ، وهـذا يف غايـة البالغـة 



ومل يقـل: وكـان  (( وكـان أمـر اهللا مفعـوال ))استحباب أو تقبيل تغيري األسلوب إذا اقتضت احلاجـة ذلـك ؛ لقولـه: 

هـذا حتـدث  (( وكـان أمـر اهللا مفعـوال ))أمرنا مفعوال ، ففي اآلية التفات ، التفات مـن اخلطـاب إىل الغيبـة ح ألن 

عن غيـب ؛ لكـن " نعلـن  " و " نطمـس " ومـا أشـبه ذلـك هـذه حتـدث عـن مـتكلم ؛ ففيـه التفـات مـن الـتكلم إىل 

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان  ، يعـين نفسـه أبلـغ مـن قولـه: فعلـت كـذا .ألن قول العظيم: فعل فـالن كـذا الغيبة للتعظيم 

مــا املــراد  .(( إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء )) الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

لــى ؟ أصــحاب الســبت معروفــون لنــا الــذين اعتــدوا يف الســبت فتحيلــوا ع (( مــا نزلنــا مصــدقا لمــا معكــم ))بقولــه: 

صيد احليتـان حـني حـرم علـيهم يـوم السـبت وكانـت تـأتيهم شـرعا ال يسـبتون ال تـأتيهم فتحيلـوا بنصـب الشـبك يـوم 

(( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  اجلمعة وأخذ احليطان يوم األحد فقلبوا قردة خاسئني .

حتدث سبحانه وتعاىل عـن نفسـه بصـيغة الغائـب تعظيمـا  )ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) (( إن اهللا ال يغفر )

لــه كمــا تقــول أو كمــا يقــول امللــك جلنــوده: إن امللــك يــأمركم أن تتجهــوا إىل املكــان الفــالن ، فيكــون هــذا مــن بــاب 

املغفـرة  (( ال يغفر أن يشـرك بـه ))؛ وقوله: سه بصيغة الغائب يعترب تعظيما التعظيم يعين حتديث املتحدث عن نف

الســرت مــا جتــاوز ، ويــدل لــذلك أي لكــون املعــىن مؤكــدا مــن الســرت والتجــاوز يــدل علــى ذلــك االشــتقاق ؛ ألن هــي 

، وإذا وضع على الـرأس ويتقـى بـه يتقى به السهام  هو الذي يوضع على الرأس ويسمى املغفرة مأخوذة من املغفر و 

(( أن يتجاوز وال يسـرت اإلشـراك بـه ؛ وقولـه:  أي ال (( ال يغفر أن يشرك به ))السهام صار فيه سرت ووقاية ؛ إذا 

ما بعـدها مصـدر ، ويكـون التقـدير علـى صدرية من احلروف املوصولة ، " أن " هذه مصدرية ؛ وأن امل يشرك به ))

هذا: إن اهللا ال يغفر شركا به ، أو إشراكا به ، ال يغفر إشراك به ؛ وإذا حولنا هذا الفعل إىل مصـدر صـار نكـرة يف 

يشـــمل اإلشـــراك يف الربوبيـــة  (( أن يشـــرك بـــه ))نفـــي ، والنكـــرة يف ســـياق النفـــي للعمـــوم ؛ وقولـــه تعـــاىل: ســـياق ال

واإلشــراك يف األلوهيــة الــيت هــي اإلشــراك يف العبــادة ، والثالــث اإلشــراك يف األمســاء والصــفات ، فــاهللا ال يغفــره ؛ ألن 

إلنسـان فـإن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال يغفـره خبــالف جانـب التوحيـد أعظـم اجلوانـب حقـا أن ينفـى بـه ؛ فـإذا أخـل بـه ا

فمــن  (( إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ))الــيت دونــه أو الــيت ســوى الشــرك فــإن اهللا تعــاىل يغفــره ؛  املعاصــي األخــرى

اعتقــد أن مــع اهللا خالقــا أو معينــا فهــو مشــرك ؛ أو أن ألحــد مــن النــاس مــن اخللــق شــيئا ميتلــك بــه ســوى اهللا فهــو 

ين من قال السـماء هللا واألرض لغـري اهللا فهـو مشـرك ؛ ومـن قـال السـماء واألرض مشـرتكة بـني اهللا وغـريه مشرك ، يع

فهـــو مشـــرك ؛ ومـــن قـــال إن اهللا لـــه معـــني يف خلـــق الســـموات واألرض فهـــو مشـــرك ، وكـــل هـــذا ال يغفـــره اهللا ؛ ويف 

ك ؛ مـن أشـرك بـاهللا بالعبـادة ريـاء فهـو مشـرك العبادة: من سجد لغري اهللا أو نذر لغري اهللا أو ذبح لغري اهللا فهو مشـر 

؛ إذا الريــاء ال يغفــر ؛ كــذلك مــن زعــم أن هللا مثــيال يف صــفاته وأن اســتواء اهللا علــى  ، فالريــاء شــرك بــنص احلــديث



العــرش كاســتواء اهللا علــى الســرير وأن نــزول اهللا إىل الســماء الــدنيا كنــزول اإلنســان مــن الســقف إىل أســفل الدرجــة ، 

 (( مـا دون ذلـك )) (( ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء ))لك فهـو مشـرك ؛ كـل هـذا ال يغفـره اهللا ؛ وما أشبه ذ

وأصـغر مـن ذلـك ؟ هـل هـو مـن الـدون الـذي هـو  :أي ما سـوى ذلـك ؟ أو معنـاه (( ما دون ذلك ))املراد بقوله: 

؟ أو مــن بــدون الــذي هــو ســوى ؟ نشــوف ، إذا قلنــا مــا ســوى ذلــك لــزم أن يغفــر اهللا كفــر اجلحــود ؛ ألنــه  األصــغر

سوى الشرك ، فلو قال شخص: إن اهللا مل يرسل حممدا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ، هـذا لـيس بشـرك ، هـو سـوى 

أي ما هـو أصـغر مـن الـدون  ))(( دون ذلك الشرك الشك ؛ فهل هذا مغفور ؟ ال ؛ إذا يتعني أن يكون معىن ما 

الذي هو أقل ال من الدون الذي مبعىن سوى ؛ ألننا لـو فسـرناه مبعـىن سـوى مـا ذلـك لكـان كفـر اجلحـود داخـال يف 

أي للــذي يشــاءه ؛ وعلــى هــذا  (( لمــن يشــاء ))قولــه:  (( ويغفــر دون ذلــك لمــن يشــاء ))اآليــة ولــيس كــذلك ؛ 

حـود وحنـوه غـري مغفـور ومـا دون ذلـك فهـو حتـت املشـيئة ، حتـت املشـيئة فيكون الشـرك ومـا كـان مبنزلتـه مـن كفـر اجل

ليس مغفورا وال مؤاخذا به بل هو حتت املشيئة ؛ مث إننا نقول: كـل شـيء قيـد اهللا باملشـيئة فإنـه مقـرون باحلكمـة إن 

ويـدل هلـذا القيـد اقتضت احلكمة شاء وإن مل تقتضه فإنه ال يشاء ؛ ألن فوات احلكمة سفه واهللا تعاىل منـزه عنـه ؛ 

(( وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كـان عليمـا ـ أن كل ما قيده اهللا مبشيئة فإنه مقرون باحلكمة ـ قوله تعاىل: 

فبــني أن  (( ومــا تشــاءون إال أن يشــاء اهللا ))أعقــب قولــه:  (( إن اهللا كــان عليمــا حكيمــا ))فقــال:  حكيمــا ))

صـدق ربـه ، مـن يشـرك  (( ومن يشرك باهللا فقد افتـرى إثمـا عظيمـا ))مث قال:  .مشيئة اهللا تابعة لعلمه وحكمته 

باهللا فهذا أعظم إمث ، يعين من يشـرك بـاهللا يف ربوبيتـه أو يف عبادتـه أو يف أمسائـه وصـفاته فقـد افـرتى إمثـا عظيمـا أي  

ه الصـالة والسـالم: كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به إمث العظـيم ؛ ألن أعظـم ذنـب كمـا قـال النـيب عليـ

هذا أعظم ذنـب أن جتعـل هللا نـدا وهـو خلقـك ، كيـف جتعـل هللا نـدا وهـو الـذي  ( أن تجعل هللا ندا وهو خلقك )

  هذا معىن اآلية ؛ أما فوائدها فكثرية . (( إن الشرك لظلم عظيم ))خلقك ؟ هذا أعظم شيء 

 (( دون ذلـك ))هـل معـىن  ن يشـاء ... ))(( ... ويغفـر مـا دون ذلـك لمـسؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

  مبعىن سوى ذلك أو دون ذلك ؟

أي مـا أقـل ؛ واضـح ؟ إذا قلنـا يغفـر مـا سـوى ذلـك ، الكفـر شـرك أو غـري (( ما دون ذلـك )) وهلذا قلنا  الشيخ :

إذا جحــد مــا جــاء بــه الرســول هــل أشــرك أو جحــد ؟ الشــرك جعــل نــد هللا ، فهــل هــذا جعــل نــدا هللا ؟ ال ؛ شــرك ؟ 

  طيب إذا ؟ ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك .

  

فتـيال  يظلمـون وال يشـاء مـن يزكـي اهللا بـل أنفسهم يزكون الذين إلى تر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 



 يؤمنــون الكتـاب مـن نصـيبا أوتـوا الـذين إلـى تـر مبينــا ألـم إثمـا بـه وكفـى الكـذب اهللا علـى يفتـرون كيـف انظـر

  . سبيال )) آمنوا الذين من أهدى هؤالء كفروا للذين ويقولون والطاغوت بالجبت

(( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا دون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، سبق الكالم علـى قولـه عزوجـل: 

 وأخـــذنا منهـــا فوائـــد ؛ مل نأخـــذ ؟ طيـــب كملنـــا التفســـري ؟ نعـــم ؛ إذا نأخـــذ الفوائـــد بـــإذن اهللا ذلـــك لمـــن يشـــاء ))

(( إن اهللا ال يغفــر أن يشـرك بـه ويغفـر مــا دون ذلـك لمـن يشــاء قـال اهللا تعـاىل:  ونسـأل اهللا أن يلهنـا الصـواب .

منهـا: عظـم الشـرك وأن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال يغفـره ؛ ألنـه أعظـم ذنـب ، وقـد سـئل النـيب  يف هذه اآلية فوائد ؛ ))

 ومنهـا: إثبـات األفعـال . تجعل هللا ندا وهـو خلقـك ) ( أي الذنب أعظم ؟ قال: أنصلى اهللا عليه وآله وسلم: 

االختياريــة هللا عزوجــل ؛ وأنــتم تعلمــون أن كثــريا مــن املعطلــة األشــاعرة واملعتزلــة وحنــوهم ينكــرون أن يقــوم بــاهللا فعــل 

هــذا  ن متعلــق بإرادتــه ؛ ألــم يقولــون إن األفعــال املتعلقــة بــاإلرادة حادثــة واحلــادث ال يقــوم أال حبــادث ؛ والشــك أ

احلــادث ميكــن أن يقــوم بــاألزل كمــا أن الشــيء احلــادث الــذي حــدث اليــوم ميكــن  ؛ ألن الشــيء كــذب ، كــذب يف

ومـن فوائـدها: أن مـا  أن يقوم مبخلوق خلق قبل مخسني سنة فال يلزم من حدوث الفعل أن يكـون الفاعـل حادثـا .

وليس جمزومـا مبغفرتـه وال جمزومـا باملؤاخـذة  (( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))دون الشرك حتت املشيئة ؛ لقوله: 

ويتفرع على هـذه الفائـدة: رد كـالم ... الـذين يفعلـون مـا يفعلـون مـن املعاصـي مث يقولـون  عليه ، إنه حتت املشيئة .

إن اهللا يغفـر مــا دون الشــرك ملــن يشــاء ؛ فنقــول لــه: مــا الـذي أدراك أن تكــون أنــت ممــن شــاء اهللا أن يغفــر لــه ؟ هــل 

إذا أنـت خماطــب ، لـو فرضــنا أن عملـك املعصــية ميكـن أن يغفـر لكنــه لـيس مبتــيقن ؛ فاملعصـية ... ومغفرــا تعلـم ؟ 

وجـوب توحيـد اهللا ؛ لكـون الشـرك ال يغفـر ؛ ومن فوائدها:  مصلحة لكنها حتت املشيئة قد حتصل وقد ال حتصل .

ذاتـه وأمسائـه وصـفاته وأفعالـه ، جيـب أن ويلزم من ذلـك أن يكـون توحيـد اهللا واجبـا ، نعـم هـو أوجـب الواجبـات يف 

(( ومـن يشـرك بـاهللا فقـد افتـرى ومن فوائـدها: أن املشـرك مفـرت علـى اهللا ؛ لقولـه:  يوحد اهللا عزوجل يف هذا كله .

ويف آيــة  (( إثمــا عظيمــا ))ومــن فوائــدها أيضــا: أن هــذا الكــذب مــن أعظــم الكــذب ؛ لقولــه:  . إثمــا عظيمــا ))

(( افتـرى إثمـا فهو ضال يف دينـه وهـو أيضـا مفـرتى يف قولـه   فقد ضل ضالال بعيدا ))(( ومن يشرك باهللاأخرى 

ولكنــا قــد نبهنــا يف التفســري علــى أن كــل  (( لمــن يشــاء ))ومــن فوائــدها: إثبــات مشــيئة اهللا ؛ لقولــه:  . عظيمــا ))

تشـاءون إال أن يشـاء اهللا إن (( ومـا شيء علقه اهللا باملشيئة فهو مقرون باحلكمة ، واستدللنا لذلك بقولـه تعـاىل: 

؛ وظــاهر قولــه تعــاىل ال يقبــل أن يشــرك بــه أنــه شــامل للشــرك األصــغر والشــرك األكــرب ،  اهللا كــان عليمــا حكيمــا ))

وكذلك صرح شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف " كتـاب اخليـارات " أن الشـرك ال يغفـره اهللا ولـو كـان أصـغر ؛ ولكـن جيـب 

الشــرك األصــغر ال يغفــر أن صـاحبه خيلــد يف النــار ؛ بــل يعـذب علــى قــدر عملــه مث  أن نعلـم أنــه لــيس معــىن قولنـا أن



(( إنـه مـن يشـرك بـاهللا فقـد حـرم يدخل اجلنة ؛ أما الشرك األكرب فال يغفر وصـاحبه خملـد يف النـار ؛ لقولـه تعـاىل: 

(( ألم تـر إلـى الـذين يزكـون  مث قال اهللا تبارك وتعاىل: . اهللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ))

 (( ألـم تـر ))االستفهام هنا للتعجب والتقرير ، أي أال تتعجب من هؤالء القـوم ؟ واخلطـاب يف قولـه:  أنفسهم ))

إما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم واخلطاب املوجه إليه موجـه لألمـة عـن طريـق الفـرع ألن األمـة فـرع ؛ وقيـل: 

الثــاين أعــم ؛ يتــأتى خطابــه أي لكــل مــن يصــح توجيــه اخلطــاب إليــه ؛ وأيهمــا أعــم ؟  إن اخلطــاب موجــه لكــل مــن

لكن القـولني ال يتنافيـان حـىت إن قلنـا إن أصـل اخلطـاب للرسـول عليـه الصـالة والسـالم فخطـاب الـزعيم خطـاب لـه 

يعـين جـواب االسـتفهام حمـذوف: أحتصـل هلـم التزكيـة ؟  (( ألـم تـر إلـى الـذين يزكـون أنفسـهم ))ومل تبعه ؛ وقولـه: 

هذا املعىن ؛ ألنه إذا جاء مثل هذا الكالم فالبد أن يكون هناك مجلة استفهامية إمـا مـذكورة وإمـا حمذوفـة ؛ وقولـه: 

،  أي ينسبون إىل الزكاة وهو ضد الشقاء ؛ فمن املراد ـؤالء ؟ املـراد ـم كـل مـن زكـى نفسـه (( يزكون أنفسهم ))

وهـذه تزكيـة  ((  نحن أبناء اهللا وأحبائـه ))وأول من يدخل يف ذلك اليهود والنصارى ؛ ألن اليهود النصارى قالوا: 

 (( وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هـودا أو نصـارى )) (( وقـالوا لـن تسـمنا النـار إال أيامـا معـدودات ))، 

؛ وزكــوا  (( نحــن أبنــاء اهللا وأحبائــه )) العمــل حيــث قــالوا: فزكــوا أنفســهم بالعمــل واجلــزاء عليــه ، زكــوا أنفســهم يف

؛ وزكــوا أنفســهم أيضــا  (( لــن يــدخل الجنــة إال مــن كــان هــودا أو نصــارى ))أنفســهم بــالثواب عليــه حيــث قــالوا: 

ومـن كـان مـثلهم يعـين مـن زكـى نفسـه  لن تمسنا النار إال أياما معـدودات )) ((: قالواحيث من وجه أخر للجزاء 

آخذ بنصيب من مشاتهم ، من قال: أنا ويل ، أو أنا تقي ، أو ما أشبه ذلك ، فقـد زكـى نفسـه والسـيما مـا فإنه 

حيصــل مــن بعــض مشــايخ الصــوفية الــذين يغــرون النــاس يقولــون حنــن أوليــاء ، حنــن أزكيــاء ، ومــا أشــبه ذلــك ، فهــم 

" بـــل " هنـــا لإلضـــراب ،  ن يشـــاء ))(( بـــل اهللا يزكـــي مـــيزكـــون أنفســـهم مـــن أجـــل أن يغـــرت النـــاس ـــم ؛ وقولـــه: 

لإلضـــراب اإلبطـــايل أو االنتقـــايل ؟ اإلبطـــايل ؛ ألن التقـــدير: أمل تـــر إىل الـــذين يزكـــون أنفســـهم أحتصـــل هلـــم تزكيـــة ؟ 

اجلواب: ال ، ال حتصل هلم التزكية ولو كان كـل مـن زكـى نفسـه حصـل لـه التزكيـة لكـان أخبـث النـاس يزكـي نفسـه ، 

نام يعبدون البقر يعبدون األشـجار يعبـدون أي مـا يعبـدون يقولـون حنـن الـذين علـى حـق ، اآلن الذين يعبدون األص

فيزكون أنفسهم ؛ لكن إىل أي يرجع للتزكيـة ؟ إىل اهللا ؛ وهلـذا أبطـل اهللا سـبحانه وتعـاىل هـذه التزكيـات كلهـا وقـال: 

اإلبطـايل وتـأيت لإلضـراب االنتقـايل فبل هنا لإلضراب اإلبطايل ، وبل تـأيت لإلضـراب  (( بل اهللا يزكي من يشاء ))

هـل هـذا  (( بل ادارك علمهم في اآلخـرة بـل هـم فـي شـك منهـا بـل هـم منهـا عمـون ))، انظر إىل قوله تعـاىل: 

والشــيء األول بــاقي لكــن انتقــال تنقــل ــم األحــوال إضــراب انتقــايل أو إبطــايل ؟ انتقــايل ينتقــل مــن شــيء إىل آخــر 

 (( بـل اهللا يزكـي مـن يشـاء ))فاحلاصل أن اإلضراب يكون إبطاليـا ويكـون انتقاليـا ؛ إىل أن يصلوا إىل هذا احلد ؛ 



(( ال يســتوي مــنكم مــن أنفــق مــن قبــل الفــتح ، هــو الــذي يثــين قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: هــو الــذي يزكــي عزوجــل 

 تعـاىل التزكيـة فـأعطى اهللا وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكـال وعـد اهللا الحسـنى ))

(( ال يستوي منكم مـن أنفـق مـن قبـل الفـتح وقاتـل أولئـك أعظـم درجـة مـن الـذين هلؤالء كلهم حبسب حاله ، 

(( أعطى هؤالء نصيبهم من الزكاة وهؤالء نصيبهم مث زكى اجلميع علـى وجـه عـام فقـال:  أنفقوا من بعد وقاتلوا ))

(( ال يســـتوي القاعـــدون مـــن المـــؤمنين غيـــر أولـــي هللا تعـــاىل: هـــذه التزكيـــة ، وقـــال ا وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))

الضــــرر والمجاهــــدون فــــي ســــبيل اهللا بــــأموالهم وأنفســــهم فضــــل اهللا المجاهــــدين بــــأموالهم وأنفســــهم علــــى 

فاهللا تعاىل هو الذي يزكي ؛ وكـذلك رسـوله صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  القاعدين درجة وكال وعد اهللا الحسنى ))

ومـن زكـاه الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الـذين يلـونهم ) ( خيريزكي أيضا 

(( بـل اهللا يزكـي مـن فهو زكي ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف مثـل هـذه األمـور ال ينطـق إال عـن وحـي ؛ 

شــيئة فهــو تــابع للحكمــة ، فيزكــي هــذا تــابع للحكمــة أيضــا ، كــل فعــل مقيــد بامل (( مــن يشــاء ))وقولــه: يشــاء )) 

عزوجل من كان أهال للزكاة سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل ؛ فالتزكية بعد العمل كمـا مسعـتم مـن اآليـات 

، والتزكية قبل العمل أن يهـب اهللا لإلنسـان العمـل الصـاحل فإنـه كمـا أنـه أعلـم حيـث جيعـل رسـالته فهـو أعلـم حيـث 

وهي: اإلميـان والعمـل الصـاحل ، فتزكيـة اهللا تزكيـة بعـد العمـل وتزكيـة بعـده فهـو سـبحانه وتعـاىل جيعل أثر هذه الرسالة 

يزكي من يشاء قبل العمل وبعد العمـل ؛ وإذا قلنـا إن املشـيئة تابعـة للحكمـة فإنـه لـن يزكـي إال مـن كـان أهـال للزكـاة 

" (( مـن يشـاء ))  الـواو للجماعـة ؛ و )) (( بل اهللا يزكي من يشاء وال يظلمون فتـيال )) (( ال يظلمـون؛ قال: 

أي مـن زكـاه اهللا  (( وال يظلمـون ))من " اسم موصول لفظه مفرد ؛ فهنا عاد الضمري إىل " من " باعتبار املعـىن ؛ 

عزوجــل ، أو ال يظلمــون مــن زكــوا أنفســهم فلــن يعــاقبوا إال علــى حســب أعمــاهلم الســيئة ؛ وســواء هــذا أو هــذا فــإن 

الفتيـل قيـل: إنـه  (( وال يظلمـون فتـيال ))اهللا ال يظلم أحـد ، ال يزيـد مـن سـيئاته وال يـنقص مـن حسـناته ؛ يقـول: 

هــا ثالثــة أشــياء كلهــا مــذكورة يف القــرآن: القطمــري ، والنقــري ، والفتيــل ، كلهــا الفتيــل الــيت يف بــاطن النــواة ، النــواة في

، والفتيــل اخلـيط الــذي يف بطنــه ؛ مـذكورة يف القــرآن ؛ القطمـري الســلب الـذي عليهــا ، والنقــري النقـرة الــيت يف ظهرهـا 

صـــدره أو ظهـــره ظهـــر وكـــذلك إذا حـــك  كنـــت فـــإن اإلنســـان إذا كـــان  وقيـــل: إن الفتيـــل مـــا تفتلـــه بـــني أصـــابعك إذا

الفتيل ؛ لكـن األول هـو املشـهور أن الفتيـل هـو مـا يكـون يف بطـن نـواة ، اخلـيط الـذي يكـون يف بطـن النـواة ، وهـو 

  يضرب مثال يف القلة .

  

  سؤال عن رجل دخل املسجد حلاجة وقام بنية الرجوع هل يصلي حتية املسجد ؟ السائل :



قـام بنيـة الرجـوع ؛ أمـا إذا قـام مـثال علـى أنـه خـرج مث بـدا لـه فرجـع فهـذا ال ، ال يصلي حتية املسجد مادام  الشيخ :

  يصلي حتية املسجد ولو مل خيطوا إال خطوة واحدة .

يقول: لقد وجد أحد اإلخوة عند بـاب املسـجد اجلـامع الكبـري مبلغـا مـن املـال فمـاذا يفعـل بـه ؟ وإذا قلنـا  السائل :

  ملسجد أم ال أفيدونا ؟بتعريف املبلغ فهل نكتب إعالن على باب ا

حـىت أعلنـوا  ن لإلعالنـات أحسـن منهـا يف مثـل نعم يكتب إعالن على باب املسـجد وال بـأس ؛ فيـه مكـا الشيخ :

  ذلك .

  هل لو اجتمع للحكم أكثر من علة ال يثبت إال ا كلها ؟ السائل :

  جزء العلة . نعم إذا كان ال يثبت إال بعلتني فال يثبت إال ما وتسمى إحدامها الشيخ :

    كم مدة تعريف اللقطة ؟ السائل :

  سنة كاملة ؛  الشيخ :

  سنة ؟  السائل :

ال ، إال إذا كان أيئس منه مثل الذي يوجـد يف اخلطـوط لعـل اخلطـوط مـا تقـدر ، قـد يكـون الواحـد  ؛نعم  الشيخ :

  من البلد البعيد وقد يكون للبدل الذي هو أمام أو الذي خلف ما يعرف .

فتـيال  يظلمـون وال يشـاء مـن يزكـي اهللا بـل أنفسهم يزكون الذين إلى تر (( ألمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 يؤمنـون الكتـاب مـن نصـيبا أوتـوا الـذين إلـى تـر ألـممبينـا   إثمـا بـه وكفـى الكـذب اهللا على يفترون كيف انظر

 ومـن اهللا لعـنهم الـذين سـبيال أولئـك آمنـوا الـذين مـن أهـدى هـؤالء كفروا للذين ويقولون والطاغوت بالجبت

 علـى النـاس يحسـدون أم  نقيـرا النـاس يؤتـون ال فـإذا الملـك مـن نصـيب لهـم نصيرا أم له تجد فلن اهللا يلعن

 بــه آمــن مــن عظيمــا فمــنهم ملكــا وآتينــاهم والحكمــة الكتــاب إبــراهيم آل آتينــا فقــد فضــله مــن اهللا آتــاهم مــا

  .سعيرا ))  بجهنم وكفى عنه صد من ومنهم

وأظـن ناقشـنا فيهـا  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا الكالم على قوله: 

ملــن ؟ ناقشــناها بعــد ؟  أوال اخلطــاب (( ألــم تــر إلــى الــذين يزكــون أنفســهم ))أيضــا ؟ إذا نبــدأ اآليــة الــيت بعــدها 

  مشاء اهللا ؛ بقيت الفوائد .

  

  اخلطاب ملن ؟  (( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم )) الشيخ :

  اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وقيل: ملا يصح توجيه اخلطاب له ؛  الطالب :



  أوىل ؛ لكن هل خيتلفان يف مؤدى املعىن ؟عام يكون والثاين  الشيخ :

  خطاب لألمة . ال خيتلفان ألن اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  الطالب :

  من املراد ؤالء ؟  الشيخ :

  املراد ؤالء اليهود والنصارى . الطالب :

  كيف كانت تزكية أنفسهم ؟ مباذا ؟  الشيخ :

   (( نحن بناء اهللا وأحبائه ))قالوا:  الطالب :

  . (( لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى ))وقالوا:  الشيخ :

  هل أقرهم اهللا تعاىل على ذلك ؟  الشيخ :

  ال ؛ الطالب :

  الدليل ؟  ال ؟ كيف ؟  الشيخ :

  . (( بل اهللا يزكي من يشاء )) الطالب :

  " بل " هذه إضرابيه لإلبطال أو االنتقال ؟  الشيخ :

  لإلبطال ،  الطالب :

  صح . الشيخ :

  ما املراد بالفتيل ؟ (( وال يظلمون فتيال )) قوله:  الشيخ :

  ما يفتل باليد من الوسخ أو شيء ؛ واألول أشهر .قيل: إنه خيط النواة الذي يف بطنها ؛ وقيل:  طالب :ال

  ثالثة أشياء ما هي ؟ النواة ب يف القرآن مما يتعلق الشيخ :

  القطمري ، والنقري ، والفتيل . الطالب :

  ما الفرق ؟ ما هو الفتيل ؟ وما هو القطمري ؟ وما هو النقري ؟  الشيخ :

؛ والنقـري النقـرة الـيت يف ظهـر  النواة ؛ والقطمري القشرة اليتالفتيل هو اخليط األبيض الذي يكون يف بطن  الطالب :

  النواة .

  ومباذا يضرب ا ؟  الشيخ :

  وائد .يضرب ا املثل يف القلة . نرجع اآلن إىل الف الطالب :

  

  استفهام إنكاري . (( ألم تر ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلنكار على من يزكي نفسه ؛ وجه ذلك أن قوله: 



  ومن فوائدها: النهي عن تزكية النفس


